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ህገ መንግስቱ አለመግባባቶችን በዘላቂነት ይፈታል! 

ደስታ ኃይሉ 09-20-17 

ኢትዮጵያ ከዛሬ 22 ዓመት በፊት እውን ያደረገችው የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት በአገራችን ውስጥ የሚፈጠሩ 

ማናቸውንም ጊዜያዊ አለመግባባቶችንና ችግሮችን በአስተማማኝ ሁኔታ መፍታት የሚችል ነው። ህገ መንግሥቱ የዛሬ 

ሁለት ዓመት ገደማ በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተውን ሁከትና ብጥብጥ ያረገበ እንዲሁም በአሁኑ ወቅት 

በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች መካከል የተፈጠሩ ግጭቶችንና አለመግባባቶችን በዘላቂነት መፍታት የሚችል 

ነው። 

ህገ መንግስቱ ባለፈባቸው ሂደቶች ውስጥ የሁሉንም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ 

አንድነትን አጎልብቷል። ለዚህም በህዝቦች መካከል የነበረው የዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እሳቤ ከፍተኛውን ድርሻ 

መጫወቱ አይዘነጋም። 

እንደሚታወቀው ሁሉ እንደ እኛ ዓይነት በርካታ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባሉበት ሀገር ውስጥ ዴሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነት መኖሩ የግድ ነው። ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እስከተጠናከረ ድረስ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መኖሩ 

የሚያጠያይቅ አይመስለኝም። ባለፉት 26 ዓመታት በተለይም ባለፉት አስር ዓመታት የተከናወነው ዴሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነትን የማጎልበት ጥረት ምንም ችግር አልነበረበትም ማለት አይቻልም። ግና በርካታ ውጤቶች ተመዝግበዋል። 

ባለፉት ስርዓቶች የነበሩት ውስብስብ የብሔር ጭቆናዎች አኳያ አስተሳሰቡን በቀላሉ ማስረፅ አስቸጋሪ እንደሚሆን 

አያጠያይቅም። ይሁንና ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሀገራችንን አንድነት በማጠንከር ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብ 

እያደረገ መሆኑን መገንዘብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እርግጥ ኢትዮጵያዊ ብሔራዊ በኃይል እውን ሊሆን 

አይችልም። ከዛሬ 26 ዓመታት በፊት የተተገበረውና ሁሉም ማህበረሰብ በራሱ ቋንቋ የመናገር መብቱ እንዲጠበቅለት 

የተደረገው መሰረታዊ በዚሁ በዚህ መሰረታዊ እውነታ ላይ ተመትኩዞ ነው። 

በህገ መንግስቱ እውን የሆነው የስርዓቱ ጥንካሬ ላለፉት 26 ዓመታት ራሱን በራሱ እያረመና የሚፈጠሩ ጊዜያዊ ተግዳሮቶችን 

እያስተካለ እንዲደርስ አስችሎታል። ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንቃኘው፤ ከደርግ ውድቀት በኋላ የተረጋጋች እና 

ዜጎቿም ተፈቃቅደውና አንድ የጋራ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ስርዓት መስርተው እርስ በርስ እየተከባበሩ በፈጠሩት 

ፌዴራላዊ ሥርዓት የፈጣንና ተከታታይ ልማት ተቋዳሽ የሚሆኑበት አገር ባለቤት ለመሆን በቅተዋል። ይህ እየጎለበተ 

የመጣውና የዴሞክራሲ ባህል እየተገነባባት ያለች ሀገርን ለመመስረት እልህ አስጨራሽ ትግልንና የህይወት 

መስዋዕትነትን ጠይቋል። 
 

ዛሬ ኢትዮጵያ በምትከተለው ፌዴራላዊ ሥርዓት አያሌ ድሎችን ማስመዝገብ ችላለች፡፡ ሕዝቦቿም የውጤቶቹ ተቋዳሽ 

ለመሆን በቅተዋል፡፡ ይሁንና የቀድሞው ሥርዓት ተመልሶ ይመጣ ዘንድ ጨለምተኞቹ ሠላሙን አግኝቶ ኑሮውን 

ለመለወጥ የሚጣጣረውን ዜጋ ወደ ኋላ ለመጎተት የማይቀበጣጥሩት የለም፡፡ 

አስተማማኝነቱን በተግባር በማረጋገጥ ላይ የሚገኘውን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በማጥቆር ሥራ የተጠመዱት 

እነዚህ ፅንፈኛ ኃይሎች የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን እድገትና አንድነት ሠላም ነስቷቸው የማይወረውሩት 

የአሉባልታ ድንጋይ የለም። ግን አልተሳካላቸውም። 
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የኢፌዴሪ ህገ መንግሥቱ ፀድቆ በሀገሪቱ የፌዴራል ሥርዓት እውን ከሆነ ወዲህ የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ 

ጉዳዮች ምላሽ እያገኙ መጡ፡፡ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር፣ የሚፈልጉትን ኃይማኖት የመከተል፣ 

በቋንቋቸው የመናገር እና የመጻፍ፣ ባህላቸውን እና እሴቶቻቸውን በነጻነት የመግለፅ መብቶቻቸን ህገ መንግሥቱ 

በማያሻማ መልኩ አረጋገጠላቸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች የዘመናት ትግል መንስዔም እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ 

በመሆኑ እውን ሆኗል። 

የፌዴራሊዝም ሥርዓት በማህበራዊ ምንነት ምክንያት የሚፈጠር ልዩነቶችን ለማቻቻል አብሮ ለመጓዝ ብሎም 

በማህበራዊ ምንነት ወይም በሌላ የማንነት ልዩነቶችን መሠረት ያደረጉ ግጭቶችን ለማስተንፈስ አግባብነት ያለው 

የፖለቲካ መሣሪያ መሆኑን የመስኩ ተመራማሪዎች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። 

የኢትዮጵያ ባህል፡ ቋንቋ እና ታሪክ ማለት የኢትዮጵያ ህዝቦች ባህሎች፡ ቋንቋዎች እና ታሪኮች ተደምረው 

የሚፈጥሩት ነው። ይህ እውነታ በልዩነት የሚስተናገደው በፌዴራሊዝም ሥርዓት ነው። እናም ለሀገሪቱ ብቸኛው 

አማራጭ ፌዴራላዊ ሥርዓትን መከተል እንደሆነም አማራጭ የለውም። 

መላው የሀገሪቱ ህዝቦች በደማቸው የፃፉት ህገ መንግሥት ፀድቆ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችም 

በአንድነት ተሳስረው የእድገት ጉዟቸውን ተያይዘውታል። ይህ የእድገት ጉዞ የህዝቦችን ተጠቃሚነት ያረጋገጠና 

ሁለንተናዊ ዕድገታቸውን ያፋጠነ በመሆኑ ሊሰናከል አይችልም። 

በቅርቡ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች አንዳንድ ቦታዎች የተፈጠሩት ችግሮች የህዝብን ህይወት 

መቅጠፋቸው እጅግ የሚያሳዝን ነው። ህገ መንገስቱ ማናቸውንም አለመግባባቶችና ግጭቶችን መቅረፍ የሚችልበት 

አቅም እያለው እንዲህ ዓይነቱ ክስተት መፈጠሩ አሳዛኝ ነው። ሆኖም አሁን ባለው የተቀናጀ ስራ ክልሎቹና 

የፌዴራል መንገስቱ በጋራ በሚያከናውኑት ስራ ችግሩን መቅረፍ እነደሚችሉ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻል 

ይመሰለኛል። ይህን ችግር እንደ ፖለቲከካመሳሪያነት ለመጠቀም የሚሹ ሃይሎችን መታገል ያስፈልጋል። 

እርግጥ የብሔሮችን ግጭት ኑሮአቸው ያደረጉት ፀረ-ሰላም ሃይሎች ይህን ሁኔታ በመጠቀም በሁለቱ ነባር፣ የተዋለዱና 

ከአንድ የዘር ግንድ የሚቀዱና አንድ ዓይነት ባህል ባላቸው ህዝቦች መካከል የጥላቻ ዘር ለመዝራት ያደረጉት ጥረት 

አልተሳካም። ፀረ-ሰላም ሃይሎቹ ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት የሚፈልጉት ለብሔሮቹ አስበው አይደለም። ዋነኛ 

ዓላማቸው ከብሔሮች ግጭት ተራ የፖለቲካ ትርፍ ማግኘት ነው።  

ስለሆነም እነዚህ ፀረ ሰላም ኃይሎች የብሔሮችን አጠቃላይ ሁኔታ በመገምገም ብሎም ሊጋጩ የሚችሉበትን 

ቀዳዳዎች በማነፍነፍ ለመፍጠር የሚሞክሩትን ጥረት በንቃት መከታተል ያስፈልጋል። የሁለቱም ክልል ህዝቦች የፀረ-

ሰላም ሃይሎቹን ዓላማ በመገንዘብ እነርሱ ለሚያራግቡት አሉባልታ ቦታ ሊሰጡ አይገባም።  

ማናቸውም ችግሮች በህገ መንግስቱ አግባብ መሰረት በዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚፈቱ ናቸው። ህገ መንግስቱን 

መሰረት በማድረግ ሊፈቱ የሚችሉ ቀላል ችግሮች የግጭት መንስኤ እንዳይሆኑ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት። 

የአገራችን ህገ መንግስት አለመግባባቶችን በዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚፈታ ነው። ችግሮች ቢኖሩም ክህገ መንግስቱ 

ህጋዊ አሰራሮች የሚያልፉ አይደሉም። እናም ይህን የህገ መንግስቱን ችግር ፈቺነት በመገንዘብ የሚፈጠሩ 

አለመግባባቶችን በሰከነ መንገድ መፍታት እንደሚገባ መገንዘብ ያስፈልጋል። 
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